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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Tárkonyos krumplileves
Csirkemell fetasajttal és olivabogyóval

Vajas krumpli
Cékla

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

ÁLLAT

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 0751-
855225.

#287336

Eladók piros tojótyúkok. Lehet iratkozni elő-
nevelt hús- és tojócsirkékre, Csíkbánkfalván. 
Tel: 0744-928418.

#287391

Eladók fi atal, 6 hónapos tojótyúkok a Rétyi 
farmról. Jelentkezni az alábbi telefonszámo-
kon. Tel.: 0740-770898, 0740-764241.

#287550

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon. Tel: 
0747-995432.

#287584

FELHÍVÁS

A Zsögödfürdői Kezelőbázis szeretettel várja 
kedves vendégeit hétköznap 9-20 óra között.
Tel. Tel.: 0266 371350

#287422

Idős nő/férfi  gondozását vállalom - lakásért 
cserébe, Székelyudvarhelyen. Egyedülálló nő 
vagyok, stabil munkahellyel rendelkezem. 
Tel.: 0746-840216.

#287505

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#287311

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#287327

INGATLAN

Kiadó Csíkszeredában I. osztályú, magasföld-
szinti, bútorozott garzonlakás a Hunyadi Já-
nos utcában. Tel.: 0723-388484.

#287482

Kiadó Csíkszeredában, a Szív utcában garzon- 
lakás. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-298652.

#287594

Eladó I. emeleti, bútorozott, 3 szobás nagy tera-
szos tömbházlakás Csíkszeredában, a központi 
részén. A lakás rendelkezik központi fűtéssel, 
thermopán ablakokkal és egyéb felszereltséggel. 
Egyedüli tömbház a városban, hőszigetelt beton-
ból építve, ami télen meleget, nyáron hűvöset 
biztosít. Idénre van tervezve a külső szigetelés, 
ehhez még jár egy nappali méretű helyiség. Ára 
69 500 euró, alkudható. Tel.: 0754-035552.

#287524

Eladó családi ház Csíkzsögödön. Tel.: 0742-
596625, 0744-149140

#287464

Eladó vagy elcserélhető Szovátán központi 
fekvésű, összkomfortos, magasföldszinti, 3 
szobás tömbházlakás. Beosztása: 3 szoba, 
konyha, kamra, fürdőszoba, terasz, pince, 
saját hőközpont, megfelel irodának vagy ren-
delőnek is. Csere is érdekel székelyudvarhelyi 
2 szobás lakásra. Irányár: 41 000 euró. Tel.: 
0756-545486, 0265-570764.

#287570

MEZŐGAZDASÁG

Eladó ló után való, 4 karikás forgató összeve-
vő. Tel: 0740-662970.

#287578

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, 
cserépforgatást, ereszcsatornák készítését, te-
tőfedést Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej), egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti munkákat: 
glettelés, fajanszrakás, meszelés, parkettek ra-
kása, fürdőszoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ácsmun-
kát, tetőjavítást, felújítást, kerámiacseréppel, 
cserepes lemezzel. Bádogmunkákat is vál-
lalunk: ereszcsatorna-készítést, felszerelést, 
különféle anyagokból, valamint más bádog-
munkát is. Ingyenes a kiszállás. Hívjon biza-
lommal, aktív cég vagyunk. Tel.: 0753-754514, 
0743-903910, 0756-525549.

#287383

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel a székelyudvarhelyi Po-
limed Center rendelőben (Kaufl and mellett). 
Programálni a 0727-001202-es telefonszámon 
lehet.

#287494

Vállalok szobafestést kedvezményesen, meg-
egyezés szerint. Tel: 0728-835965.

#287546

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2020. július 7-én. Programálás a 
0748-100551-es telefonszámon.

#287576

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#287587

TELEK

Eladók Bikafalván közművesített beltelkek; 
aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis (gáz, kana-
lizálás folyamatban). Igény szerint választhat 
5-20 áras parcellákat. Vonatállomás a faluban, 
főúthoz közel, napos, panorámás oldal. Tel.: 
0744-559895.

#287443

Eladó 25 ár belterület Székelyudvarhelyen, a 
Lejtő utcában, aszfaltút mellett. Víz és kana-
lizálás a telken, érdeklődni telefonon. Ár: 2100 
euró/ár. Tel.: 0740-244758.

#287485

Sürgősen eladó 29 ár szántó Székelyudvarhe-
lyen, a szombatfalvi határban. Ára: 200 euró/
ár. Tel.: 0036-20-8023363.

#287583

VÁSÁROLNÉK

Zöldség-gyümölcsfeldolgozó felvásárol befőt-
tes üvegeket. Érdeklődni lehet hétköznapokon 
8-16 óra között az alábbi telefonszámon (Szé-
kelyudvarhely). Tel.: 0723-578172.

#287440

Vásárolnék rossz állapotú, de még lakható 
kertes házat Székelyudvarhelyen 2-3 részbe-
ni kifizetési lehetőséggel. Tel.: 0746-840216.

#287509

VEGYES

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra 
(bükk, fenyő), bütlés (bükk), szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldoexkavátorral 
és miniexkavátorral, valamint földfúrást 
gyümölcsfáknak és kerítésnek. Tel: 0743-
224045.

#287353

Eladó jó minőségű, RUF bükkbrikett 800 lej/
tonnája, 1 tonna fölött a házhoz szállítás in-
gyenes. Tel: 0746-369387.

#287389

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, kály-
haméretre vágott bükkfa bütlést, valamint fel-
vágott fenyőcándrát. Csíkszereda és Gyergyó-
szentmiklós környéke, érdeklődni telefonon: 
0755-182889.

#287400

Eladó első osztályú, 33 cm-re vágott bükkfa 
palettán, valamint bükkfa bütlések, azonnal 
tüzelhető méretűre vágva (bükk deszkada-
rabok és bükk- cserefa bütlések). Tel.: 0745-
253737.

#287412

Eladó I. osztályú, hasogatott, bükk méterfa 
jó árban. Csíkszereda. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-253737.

#287413

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, haso-
gatott bükkfát, fenyőfát, valamint vegyes le-
veles fát. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környékére. Tel: 0751-639102.

#287553

Házhoz szállítunk, jó minőségű, kályhamé-
retre vágott, vastag bükk- és cserefa bütlést, 
valamint kazánméretre (33cm) vágott, hasított 
bükkfát, ugyanitt vállalunk autóalváz-paraffi  -
nozást (kezelést), Csíkszereda és környéke. 
Érdeklődni telefonon: 0755-182889.

#287566

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (115 lej), 8x6 
m-es (215 lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 m-es 
(360 lej). Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: 
szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (360/460/670 
lej), 53 kg-os kovács üllő (1150 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: endyba-
ba@freemail.hu.

#287581

Olvassa a Székelyhon napilapot!

A lényegre kíváncsi,
de csak arra? 

szekelyhon.ro/elofizetes

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-

kavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa 

moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni 

telefonon lehet. Tel.: 0744-937920.

#287567




